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Lørdag, den 18. april afgik Poul Anton Andersen, Diernæsvej 212, ved døden.

Carl Heinz Schmidt, Gåsevig 2, mindes: ”Poul Anton - der vist var født fire år tidligere end mig -

og jeg havde kendt hinanden siden drengeårene her i Sønderballe. Poul Anton, hans yngre brødre og

jeg legede ofte sammen. Vi lavede huler i Vesterskov og i skoven på Sønderballe Hoved. Om

vinteren stod vi på skøjter på de oversvømmede, tilfrosne enge og på Hopsø.

Min skolegang havde jeg påbegyndt i 1941 i den tyske skole i Hoptrup. Da den som følge af

begivenhederne i 1945 blev lukket, kom jeg i Sønderballe Skole. Jeg husker ikke, om Poul Anton

stadig gik i skolen her, i gruppen med de ældre elever (jeg gik i gruppen med de yngre), eller om

han allerede havde afsluttet sin skolegang.

Poul Anton, hans søskende og forældre boede i huset, hvor Grethe stadig bor. Jeg kan huske fra en

drengefødselsdag dér, at lysekronen faldt ned på spisebordet; det skabte jo en del postyr.

Efter at have tjent på en gård her i Sønderballe, aftjente Poul Anton sin værnepligt, vistnok i

Viborg. Bagefter blev han på de kanter en tid og tjente på nogle gårde dér.

Efter han var vendt hjem, var blevet gift med Grethe og de sammen boede i Poul Antons

barndomshjem sammen med hans forældre, kørte han Europa tyndt som turistbuschauffør. Sidst var

han ansat i mange år på Dieselgården i Haderslev.”

Krista Ejlersen, Sønderballe Hoved 2, fortæller: ”I april 1945 kørte min far Poul Anton og én af

hans kammerater standsmæssigt i hestevogn til konfirmationen i Hoptrup Kirke. Senere tjente han i

omkring tre år som karl hos mine forældre, Ole og Agnes Poulsen, i deres firlængede gård,

Sønderballe Hoved 1. Det er ikke ret lang tid siden, at Poul Anton kom og viste mig et gammelt

foto, hvor min far sidder på vognen med hesten foran portindkørslen til mine forældres gård.

Poul Anton var tre år ældre end jeg. Han ville gerne snakke og man kunne altid nemt komme i en

god diskussion med ham. Poul Anton var flink og omgængelig; der er kun godt at sige om ham.”

I knap ti år var Pia og Brian Kramer Faaborg, Diernæsvej 210, naboer med Grethe og Poul

Anton Andersen. Pia skriver: ”F ra dag ét blev vi bekendt med Poul - ja og Grethe -, men nu er

det jo Poul, jeg vil mindes! Noget senere fandt vi ud af, at når nogen snakkede om Poul Anton - ja,

så var det den selv samme person.

En behjælpelig, flink nabo som lånte flittigt ud af sit grej og sine maskiner - ja og benzin, når de

unge travle naboer ikke havde fået benzindunken fyldt op!

En glad mand, der sådan ku´ fortælle om Spanien og oplevelser på vejen frem og tilbage fra sin tid

som chauffør.

En aktiv mand i Lokalhistorisk Forening og som yndede at komme med fotos og fortælle, hvis han

stødte på nyt om "Den gamle Skole".

En parat mand, når den lille nabokone stod dér, en tidlig morgen, og skulle af sted for at aflevere

børn, og så var bilens batteri fladt! (Det skete mere end én gang!) Jeg forstår mig ikke på

startkabler, men det gjorde jo Poul! Så et par gange hjalp han med at få bilen i gang. Og sidste år

Page 1 of 8tidende_3

12-03-2012



lod han mig låne sin bil; jeg kørte på arbejde - havde Poul med som passager - og han kørte bilen

hjem igen!

En spontan mand, der gik med til at ta’ "brandvagten" her et par dage før påske! Dvs. se til at tre

drenge forholdt sig ordentligt omkring et bål mens moren kørte til Hoptrup efter en legekammerat -

det tog ti minutter og Poul "holdt skansen!"

En dejlig gartner, der såede, priklede, plantede ud og plantede om og høstede alverdens gode

sager. Fik alle planter til at formere sig og lå inde med et par sjældenheder, hvoraf Emil fik én med

til at pryde vindueskarmen i skolen og vi har et dejligt eksemplar i stuen, som nok vil få os til at

mindes vores gode, gamle nabo Poul!

TUSIND TAK FOR ALT DET GODE DU STOD FOR!!!

Et kærligt minde fra Mads - Emil - Brian og Pia”
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Foto: Gunni Schmidt

Søndag, den 19. april blev Kathrine Steenholdt Beyer, Sønderballe Hoved 10 konfirmeret i Hoptrup

Kirke. Sønderballe Ejerlavs Beboerforening havde skænket en ranke til at pryde hoveddøren i

hjemmet. Bjørn Beyer sender denne hilsen: ” Første del af festen blev holdt på Hotel Norden i

Haderslev, hvorefter vi kørte til Sønderballe for at drikke kaffe. Vi vil gerne takke for den flotte

ranke fra Sønderballe Ejerlav. Venlig hilsen Eva og Bjørn”
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Privatfotos

Privatfotos
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Den 19. april, som af Danmarks Naturfredningsforening var udpeget til affaldsindsamlingsdag i
hele Danmark, arrangerede Sønderballe Ejerlavs Beboerforening i samarbejde med Gåsevig Strand
Camping, Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening, Genner Gryden Bådelaug, Strandskaderne,
Sønderballe Strand Beboerforening og Aabenraa Sportsfiskerforening en
affaldsindsamling/strandrensning på strækningen fra Gåsevig til Sandskær på Løjt Land.
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Indsamlingsdagen startede kl. 9 med morgenkaffe og rundstykker i et opstillet telt ved Genner
Gryden Bådelaug. Omkring 40 morgenfriske indsamlere var mødt op herunder fire børn. Børnene
var alle fra Sønderballe!

Vi var i alt ni indsamlere fra Sønderballe Ejerlavs Beboerforening og fire andre, der indsamlede på
strækningen fra Gåsevig Strand Camping til et stykke ud af kysten på nordsiden af Sønderballe
Hoved.
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På den del af strækningen hvor vi også indsamlede sidste år, var der glædeligt nok forholdsvist lidt

affald. Derimod lå der ganske meget længere nordpå, hvor vi ikke nåede at samle sidste år, herunder

en del gammelt jern. Man må indimellem undre sig over, hvad folk kan få sig selv til at smide i

naturen

Efter strandrensningen samlede et par stykker af os ind langs vejene Gåsevig, Sønderballe

Hoved og Diernæsvej. Langs de to første veje lå der ikke ret meget, mens Diernæsvej fra

Sønderballes sydlige byskilt og ned til Sønderballe Strand ”gav” to sække fulde af plastik og især øl

- og sodavandsdåser. Der er selvfølgelig mere trafik på Diernæsvej, men det undskylder jo på ingen

måde et svineri af det omfang.
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Man kan kun opfordre miljøminister Troels Lund Poulsen til at få den slesvig-holstenske
miljøminister til at sørge for, at der bliver opkrævet pant af de dåser, der bliver solgt i
grænsesupermarkederne syd for grænsen. (For dåsepant er jo også indført i Tyskland!!) Det kunne
vel forventes i hvert fald at begrænse antallet af dåser i den danske natur.

Efter endt arbejde sluttede vi igen nede ved Genner Gryden Bådelaug på Sønderballe Strand, hvor

vi fik os nogle velfortjente pølser og en sodavand – en tysk dåsesodavand! Den tomme dåse endte

dog ���� i naturen! Fortæringen blev sponseret af Aabenraa Kommune. - Og sådan sluttede en dejlig

solskinsdag i naturen og i naturens tjeneste.
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Alle fotos fra strandrensningen: Per Høyer Hansen
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Mette Z. L. Andersen (Gåsevig 2) arrangerer også i år en vandretur rundt om Sønderballe Hoved.

Det bliver lørdag, den 9. maj 2009. Hold øje med kalenderen på hjemmesiden for mødested,

klokkeslæt m.v.
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For god ordens skyld skal ST herved gøre opmærksomhed på, at Sønderballe Ejerlavs

Beboerforenings ordinære generalforsamling afvikles lørdag, den 13. juni 2009 i forbindelse med

Page 7 of 8tidende_3

12-03-2012



sommerfesten. Dagsorden i henhold til gældende vedtægter, hvortil der henvises. Bemærk at forslag

til dagsordenpunkter bedes være bestyrelsen i hænde senest lørdag, den 30. maj 2009.
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Kassereren skal fortsat erindre om betaling af kontingent for 2009, der beløber sig til 100,- kr. pr.

voksne medlem. Betalingen kan ske direkte til foreningens kasserer, Thorkild Tingleff, Sønderballe

Hoved 41 eller ved indbetaling til foreningens konto i Sydbank, reg. nr. 7915, kontonr. 109 48 63.
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